Vinlista
Välkommen till vår vinlista fylld med viner
från många av världens hörn.
Vi vill ge er en inblick i vinets värld
så som vi ser den, varsågod…
Börja gärna middagen med ett glas
champagne eller ett glas mousserande.
…
” Jag dricker Champagne när jag är förälskad,
och när jag inte är det ”
Coco Chanel

Mousserande
Italien
Rocca Borgo Gritti Manzoni Prosecco DOC.

750 ml

450: -

750 ml

395:-

Frisk doft med aromer av päron, persika och hasselnöt. Små pigga bubblor med smak av persika,
äpple, mandel och inslag av Creme Brüle. Passar som aperitif samt till lättare tilltugg.

Piemonte
Pinot Oltrepo Pavese Doc Spumante

Klar ljusgul färg med en mousse av små pärlor som håller länge. I doften finns äpplen och nybakat bröd.
Krispig, torr, medelstor kropp.
Passar bra som aperitif, fisk och skaldjur

Frankrike
Alsace
Rieflé Cremant´d Alsace

750 ml

495:-

375 ml

195:-

200 ml
375 ml
750 ml
1500 ml

225: 325: 685:1425: -

Ung och frisk med inslag av citrus och päron med lite nötigt inslag. Torr och balanserad smak
med mognad.

750 ml

685: -

Janisson Brut Tradition

375 ml
750 ml

495:695:-

375 ml
750 ml

495:705:-

Dettta vin är framställt av 50% Pinot Auxerrois och Pinot Blanc druvor.
Ljusgul färg, frisk och elegant doft med inslag av vita blommor, citrus och rostat bröd.

Bourgogne
Geisweiler Crémant De Bourgogne Brut
Torr, frisk och fruktig smak med elegant mousse. Toner av söta röda vinteräpplen,
hallon och björnbär, med citronens friska syra.

Frankrike

Champagne.
Heidsieck & CO Monopole Blue Top
Doften är utvecklad, nötig med inslag av rostat bröd, gula äpplen och lime.
Smaken är torr, något utvecklad med viss brödighet, inslag av röda äpplen, smör och
grapefrukt.

Doyard Mahé Brut Blank De Blancs

Komplex blommig doft med inslag av citrus, nötter och färska örter. Torr och fruktig med
toner av röda äpplen

Pol Roger Reserve Brut
Diskret, brödig doft med inslag av grönt äpple, citrus och choklad.
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Vita viner
Argentina
Patagonien
Puestero Classic Chardonnay

435: -

Citrus och blom i en perfekt kombination med tropiska frukter. Fräscht, välbalanserat och
fruktig, smak med en behaglig syra med lagom ekton och smörighet.

Frankrike
Rieflé Bonheur Convivial Gewurztraminer

435: -

Smaken är fyllig, fruktig och komplex med inslag av mogna exotiska frukter, kryddor och liten
restsötma. Passar till välkryddade rätter av fisk och fågel samt till feta rätter.

Loire
Pouilly Fume Blanc

485: -

Ungdomlig, frisk doft med inslag av citrus, örter och svarta vinbärsblad. Smaken är torr med fin balans.
Passar utmärkt som aperitif samt till fisk och skaldjursrätter.

Chateau de la Roulerie. Anjou Blanc Chenin Sec

485: -

Doften är frisk av mineral, citrusfrukter och persika. Fin balans av mineraler, citron, päron o persika.

Cote du Rhone
Domaine Notre Dame de Cousiqnac
Cote du Rhone Blanc Organic.

795: -

Fyllig, generös, fruktig smak med silkesmjuka taniner, toner av kryddor och mineral.

Chablis
Domaine Louis Moreau Chablis

575: -

Torr, fräsh mineralig smak med frisk syra. Toner av mogna vinteräpplen, citrus och
marsipan samt en lång krispig avslutning

Italien
Veneto
Marani, Sartori de Verona

435: -

Smaken är torr och fruktig med inslag av fat, vanilj, päron och äpplen.
Passar utmärkt till kraftigare rätter av fisk.

PRA Soave Classico Otto DOC.

495: -

Blommig o fruktig doft med inslag av jasmin, persika och aprikoser. Smaken är torr,
frisk och fruktig med inslag av havtorn, gråpäron och hasselnötter.
Passar utmärkt till fisk och kyckling.

Piemonte
Gavi Del Comune Di Gavi DOCG.

475: -

Doft av ananas och paprika samt lite aprikos.
Stor kropp och lång fruktig smak. Passar till fisk och skaldjur.

Puglia
A Mano Bianco

415: -

Ett friskt vin där druvorna Fiano, Verdeca och Falanhina ger en elegant struktur ned toner av
aprikos, persika och citrustoner.
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Sydafrika
Constantia
Klein Constantia Sauvignon Blanc

485: -

Detta vin är utan tvekan ett av de bästa från Sydafrika idag. Druvorna har odlats på den södra
sidan på en höjd av mellan 200 och 250 meter ö. h. De svala vindarna gör platsen till en av dom
bästa för gröna druvor. Doften är stor och fruktig med inslag av fikon och sparris. Smaken är torr,
frisk och fruktig med inslag av citrus, gröna äpplen och örter. Passar till fiskrätter och getost.

Stellenbosch
Warwick First Lady unoaked Chardonnay

435: -

Intensiv fruktig doft med inslag av ananas, päron och apelsin. Smakrik med fin balans och syra.
Passar utmärkt till fisk och maträtt med vitlök, ingefära och chili-hetta.

Tyskland
Mosel
Rosch Riesling Feinherb Leiwner

485: -

Doft av mineraler, stenfrukter och päron. En tydlig smak av aprikoser, mogna päron och äpplen.
Lätt restsötma och fin balans. Passar bra till sallad och skaldjur.

USA
Kalifornien Russian River Valley
Marimar Estate Chardonnay La Masia
Medelfylligt, rikt och gulfruktigt med en lätt nötig rostad och lite kryddig tom från ekfaten.

540:-.

Hess Select Chardonnay

435: -

Torr frisk och koncentrerad smak med inslag av citrus och aprikoser. Mjuk och balanserad avslutning
med fat och vanilj. Passar till smakrika skaldjursrätter, perfekt till grillad fisk och ljust kött.

Österrike
Niederösterreich
Weingut Frank Grüner Veltliner Weinviertel DAC

465: -

Ljusgul färg med grönt kant. Doften är frisk med inslag av mineral, grapefrukt och vitpeppar.
Smaken är torr och mycket frisk med kryddiga toner av grapefrukt och mineral. Passar till
Fisk och skaldjursrätter.

Weingut Frank Riesling

485: -

Frisk doft med inslag av mineral,vit persika och rosenblad.
Smaken är torr och mycket frisk med inslag av citrus. Utmärkt till eleganta fisk och skaldjursrätter.
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Röda viner
Argentina
Patagonien
Puestero Classic Malbec

445: -

Till skillnad från många andra Malbec viner har detta en mjuk och angenäm smak.
Fräsch och fruktig smak av körsbär, bigarråer och vanilj.
Passar utmärkt till de flesta kötträtter. Ett av köksmästarens favoriter.

Puestero Select Merlot

465: -

Ett komplext mycket fruktigt rött vin med toner av vilda körsbär, anis kryddiga toner av fänkål och peppar.
Passar utmärkt till de flesta kötträtter, grytor mm.

Puestero Select Pinot Noir

465: -

Ett behagligt medelfylligt vin med toner av röda bär, vanilj och kakao tillsammans med champinjoner
och mineraler. Smaker som passar till vilt samt grillade rätter. Köksmästaren rekommenderar varmt
detta behagliga medelfylliga vin till vilträtter.

Delfin del Mundo, Special Blend Reserva

625: -

Mycket elegant vin med ett extraordinärt avslut. Smaken är fruktig, balanserad och sensuell.
Doft med intensiva röda frukter choklad och torkade frukter.
Passar till kraftiga rätter av nöt samt vilt. Tillgången är begränsad så fråga vår personal om vi har den i
vår vinkällare för tillfället.

Chile
Maipo Valley
Santa Rita Medalla Real Special Reserve Cabernet Sauvignon

485: -

Från en av Chiles äldsta producenter kommer denna Cabernet Sauvignon. Namnet Medalla
Real kommer av att vinet vann vinolympiaden i Paris före de stora Bordeaux slotten 1987.
Smaken är fyllig och fruktig med inslag av svarta vinbär, eukalyptus och fat.
Passar till kraftiga rätter av nöt och vilt.

Frankrike
Cote du Rhone
Cotes Du Rhone Village Ogier

445: -

Fyllig, generös, fruktig smak med silkesmjuka taniner, toner av kryddor och mineral.

Domaine des Haut Châssis
Crozes Hermitage ”Esquisse”

565: -

Fyllig och fruktigt, välbalanserade mogna taniner, toner av solmogna mörka bär,
svarta oliver, mörk choklad, lavendel och timjan.

Bordeaux
Bad Boy Rouge

545: -

Medelstor komplex doft ned inslag av mörka bär, moreller, plommon, mineral och rostad ek.
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Italien
Toscana
Via Firenze Chianti Riserva DOCG

455: -

Doften är fruktig och med inslag av mörka körsbär och viol.
Medelfyllig smak, fruktig med toner av körsbär och mörk choklad.
Passar bland annat till rätter med lamm o lagrad ost.

Granducato Brunello Di Montalcino

695: -

Intensiv röd färg, rik och mäktig doft av örter och skog. Toner av muskot.
Välbalanserad med smaker av mogen röd frukt och lakrits.
Passar till vilträtter samt lagrade ostar.

Piemonte
Cascina Bruni Barolo Marialunga

505: -

Denna gamla vingård har en begränsad produktion endast 4 vindruvsklasar per vinstock. Gjort av
100 % Nebbiolo. Ett elegant vin med djup granatröd färg. Smaken är fyllig, fruktig och harmonisk med
en lång behaglig eftersmak. Passar bra till smakrika rätter av nöt och vällagrade ostar.

Barbaresco DOCG Mantico

495: -

Tydlig doft av körsbär choklad och violer. Lång eftersmak med eleganta tanniner.
Passar utmärkt till kraftiga kötträtter och smakrika ostar.

Parigi Nebbiolo D´Alba doc

480: -

Medelstor, torr smak med toner av körsbär, kryddor, fat, nötter, torkad frukt och choklad.
Passar till klassiska smakrika rätter av vilt och mörkt kött.

Barolo Docg Nirvasco
Intensiv rubinröd färg. Kryddig doft. Fyllig smak med ton av läder, peppar och lakrits.
passar till kraftiga rätter och ostar.

585: -

Bosco Bracco Le Serre

525: -

Tät komplex med drag av fikon och kola, ungdomlig väl sammansatt med läckra fruktsyror.
Lång o tydliga smaker med välvårdade tanniner. Snygg och stilfull, typisk italienare.

Barbera DÁsti DOCG Superiore Cremosina

445: -

Rubinröd färg. Doft av hallon och viol. Lång fruktig smak som passar utmärkt till
kötträtter samt lagrade ostar.

Veneto
Sartori Amarone Della Valpolicella Doc

575: -

Doften är stor med inslag av mogen frukt och nymalda kryddor. Fyllig och kraftig smak med
inslag av katrinplommon och körsbär. Passar utmärkt till kraftiga rätter av vilt och vällagrade hårdostar.

Pra Amarone DOC

525: -

Smaken är kraftfull och fyllig med inslag av fat, katrinplommon, svarta körsbär och kakao

Torre del Falasco Valpolicella Ripasso superiore

425: -

Medelfyllig med smak av mörk frukt, choklad och örter. Passar till smakrika vilträtter och
vällagrade hårdostar.

Apulien
Candido Duca d´Aragona

525:-

Framställt på typiska druvor för området, 80% Negro Amaro och 20% Montepulciano.
Fransk ek har ger vinet karakatär. Medelfylligt och smakrikt med mycket mörka bär och skogshallon.

Rocca Realzin Zinfandel Salento

435: -

Stor doft med inslag av bigarråer, plommon och fat. Medelfyllig fruktig smak med inslag av körsbär.
Passar bra till smakrika rätter av lamm och ostar.

Imprint Appassito

495:-

Ett mycket rikt, fylligt och koncentrerat vin med inslag av mogna mörka bär, fikon, sultanrussin och dadlar.
Passar utmärkt till rätter med lamm, vilt och oxkött, givetvis även till charkuterier och ostar.
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Spanien
La Mancha
Domino De Valdepusa
Marques de Griñon, Syrah

585:-

Välstrukturerat vin med djupröd färg. Doften är stor och nyanserad med inslag av mörka bär,
Vitpeppar och kakao. Lång eftersmak. Passar till kraftiga rätter av nöt, lamm och vilt.

Toro
Oinoz Prestigio 2006, Tempranillo

455:-

Välstrukturerat vin med djupröd färg. Doften är stor och nyanserad med inslag av mörka bär,
Vitpeppar och kakao. Lång eftersmak. Passar till kraftiga rätter av nöt, lamm och vilt.

Penedes
Amaltea de Loxarel

435:-

Smakarikt och fruktigt, lång eftersmak, Intensiv doft av lakrits och örter samt inslag av kaffebönor

Sydafrika
Stellenbosch
Warwick The First Lady Cabernet Sauvignon

445: -

Smaken är fyllig, fruktig och balanserad med mjuka tanniner och frisk syra. Passar till
rätter av nöt och vilt.

Warwick The Black Lady, Syrah

525: -

Doft av svarta vinbär, kryddiga plommon och cederträ.
Fyllig smak av mörka bär och rostade mandlar. Passar till rätter av lamm, nöt och vilt.

Kershaw Clonal Selection Syrah

595: -

Mörk röd färg. Intensiv fruktig doft med inslag av mörka bär, kryddor och charkuterier.
Fyllig och smakrikt vin med eldigt inslag och toner av mörka bär och kryddor..

Darling
Darling Cellar Premium Shiraz (Bush Vine)

475: -

Vinstockarna varken beskärs eller vattnas. Endast de bästa druvorna har använts till detta vin.
Vinet har doft av mörka bär, plommon, mörk choklad och svartpeppar.
Smaken välbalanserad av mörka bär, kryddor och fattoner. Passar till rätter av vilt, lamm och nötkött.

USA
Kalifornien
Edmeades Mendocino Zinfandel

480: -

Traditionellt och naturligt är ledorden på Edmeades. I varje flaska ska du kunna känna de
naturliga aromerna från växtplatsen och dess klimat. Stor smak med mycket kryddor och frukt, men
även tobak och rostade fat. Passar till rätter av rött kött, vilt och lagrade ostar.

Kendall-Jackson Highland Estate Hawkeye Mountain Cabernet Sauvignon

745: -

Smaken är fyllig, tät, stram och balanserad med inslag av mineraler, cederträ, svarta vinbär,
örter och lakrits. Passar till kraftiga rätter av nöt och vilt.

Sonoma County
Rancho Zabaco Sonoma Zinfandel

465: -

Doften är stor, kryddig med varmt fruktigt inslag av björnbär, plommon och ekfat.
Smaken är fyllig, varm och eldig med fruktiga toner av plommon björnbär och lingon. Passar till mörkt kött.
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Söta viner gott till desserten
Argentina
Patagonien
Saurus Pinot Noir Tardio

24: - /cl

Typisk mjukröd Pinot Noir färg men orange toner tack vare sin mognad.
Ett tungt vin som skapar bestående tårar i glaset. Doft av honung, mogna frukter och
mandarinlikör. Ett sött, balanserat vin med söta tanniner och naturlig syra som gör det fräscht.
Passar till desserter med frukt och choklad.

Australien
Barossa Valley
Peter Lehman Botyris Semillon

24: - /cl

Underbart rik, söt, fruktig smak av honung, aprikossylt, hjortron och ädelsötma avrundat med ren frisk citrus.

Frankrike
Sauternes
Carmes de Rieussec

20: -/cl

Stor utvecklad doft med toner av aprikos, mandel och bivax.
Söt, frisk balanserad smak med inslag av tropiskfrukt, mandelmassa samt honung. Lång citrusfrisk avslutning.

Italien
Piemonte
Pio Cesare Moscato d`Asti 2009 15cl

70: -/ gl

Härligt pärlande dessertvin från Piemonte. . Eleganta blommiga dofter och toner av persika,
aprikos och färsk druvsaft Utmärkt till alla typer av desserter men kan även njutas som en drink i all enkelhet

Kanada
Niagara Peninsula
Inniskillin Oak Aged Vidal Ice Wine

45: -/cl

Vackert gyllene färg. Doften är stor och mäktigt intensiv med djup fruktighet, massor av söt citrus,
lite persika och vanilj. Smaken är fyllig, mycket söt men också friskt syrlig vilket ger en underbar balans,
lång och intensiv med härlig söt citrusfrukt. Passar till glass och sorbetdessert samt övriga söta desserter.

Portugal
Douro
Quinta do Pègo Vintage Port

24: -/ cl

Doften är stor, fruktig och eldig med inslag av mörka bär, choklad och fat. Smaken är fyllig frisk, söt och
kompakt fruktig med liten strävhet. inslag av mörka bär, choklad, nötter och fat.
Passar till mörka chokladdesserter och vällagrade ostar.
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Söta viner
Spanien
Katalonien
Miguel Torres Moscatel Oro Floralis

20: -/ cl

Aningen gyllene bärnstensbrun färg med medelhög intensitet.
Doften är stor och intensiv, mycket aromatisk med typisk muskatkaraktär i en nästan russinlik
stil med nyanser som drar åt nougat och choklad. Smaken är fyllig och generöst söt.

Sydafrika
Constantia
Vin de Constance

24: -/ cl

Ett historiskt vin och det första som producerades i Constantia. Det var dessutom Napoleons favorit vin.
Söt och fyllig med koncentrerad fruktighet. Passar till smakrika desserter. Gyllene orange färg,
med fina aromer av nougat och honung. Smaken har en frisk syra med rika smaker av
torkade aprikoser.

Ungern
Ortemus Tokaji Aszù 5 Puttonyos

24: -/ cl

Ett fruktigt sött vin med hög syra och inslag av aprikos, honung och botrytis.
Eftersmaken är varm och lång med viss nötig smak.
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Öl
Bistro lager Mellanöl

33 cl

65:-

50 cl

75: -

33 cl

65: -

33 cl

65:-

33 cl

65:-

33 cl

65: -

33 cl

65: -

33 cl

65: -

33 cl

65: -

33 cl

55: -

33 cl

55: -

33 cl

55: -

En perfekt matölmed uttalad beska, rund smak och markant torrhet.
Passar utmärkt till de flesta av våra rätter.

Mariestads Export ljus lager
Smakrikt öl med medelstor beska och balanserad humle karaktär
med ton av bröd och citrus

Starobrno
Matig smak med stor beska, inslag av bröd och humle.

Jämtlands Bärnsten
Fruktig, maltig smak och doft med inslag av honung, aprikosmarmelad, apelsinskal och kryddor.

A Ship Full of IPA
Kraftig humlearomatisk med inslag av Grape, melon och citrus.
Maltig smak med kraftig humlebeska.

Mora Brygerier Kölner Bier
Ett opastöriserat helmaltsöl med en maltig och torr smak med tydlig humlebeska.

Mora Brygerier Amber Ale
Fylligt opastöriserat helmaltsöl med inslag av knäckebröd och med en balanserad beska..

Opigård. Golden Ale
Golden Ale karktäriseras av en ren maltsmak och medelstor kropp med medelstor
beska och utpräglad humlearom från Goldings och Cascade.

Opigård Dalalager
Bärnstensfärgad lageröl, bryggd på Ekologisk malt från Sverige och Finland.
En öl med balanserad beska och humlearom, samt en viss knäckighet av karamellmalten.

Cider
Sverige
Briska päron
Söt, fruktig smak med inslag av päron och vanilj.

Briska Granat äpple
Frisk, fräsch och fruktig smak av granatäpple och röda äpplen..

Briska Rosécider
Doft av svarta vinbär och hallon. Smak av svarta vinbär och hallon,
frisk och fruktig smak som förmedlar en känsla av varm sommardag.
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Alkoholfritt sortiment
Lokala produkter från Mora Bryggeri,
Lingonvatten. Mineralvatten med lingonsmak.
Rio Cola, Spanja Apelsin, Mora Hallon och Mora Fruktshampanje

25:-

Äppeljuce
Apelsinjuice
Coca Cola
Coca Cola light
Fanta
Sprite
Briska Rosécider ( alkoholfri)

33 cl

45:-

Alkoholfri Öl
Mycket maltighet som balanseras upp med en lätt markerad beska

33 cl

45:-

Natureo Free Syrah
Bärig, ungdomlig smak med inslag av fat, blåbärssylt, vanilj samt mörka bär.

glas
Flaska

60:260:-

Natureo Free Muscat
Torr, druvig, något parfymerad smak med inslag av fläder, päron och mandel.

glas
Flaska

60:260:-

Avec
Cognac & Brandy
Pierre Ferrand Ambre

25: - / cl

Fyllig frisk och balanserad smak med inslag av torkade aprikoser, mandelmassa och vanilj.

Pierre Ferrand Esprit Des Dieux

30: - / cl

Mjuk varm och nötig smak med inslag av vanilj, ek och läder

Pierre Ferrand Selection des Anges

35: - / cl

Fyllig frisk, komplex och balanserad smak med inslag av vanilj, mentol,
ingefära och choklad. Lång mjuk avslutning

Miguel Torres Brandy 20 y

28: - / cl

Nyanser av torkad frukt och en sammetslen avslutning med en lätt ton av kanel.
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Grappa
Masi Grappa

24: - / cl

Smakrik, druvig och kryddig grappa med fatkaraktär. Inslag av torkad frukt, halm, pomerans och vanilj.

Musella Grappa Di Amarone

22: - / cl

En elegant, fatlagrad grappa med inslag av tropisk frukt, kryddor och fat.

Verum
En avec som tillverkas på samma sätt som Italiensk Grappa men denna spännande dryck är från Spanien.
Verum finns i fyra olika smaker, vi berättar gärna mer om de olika typerna.

24: - / cl

Calvados
Calvados Boulard XO

24: - / cl

Nyansrik smak med fatkaraktär. Inslag av mogna äpplen, vanilj, hasselnötter och marsipan.

Daron Fine

22: - / cl

Fyllig och rik smak med inslag av äpple och vanilj. Lång blanserad avslutning.

Daron XO

24: - / cl

Fyllig och rik smak med inslag av äpple, kanel och vanilj. Långbalanserad avslutning..

Rom
Mount Gay Extra Old - Barbados

26: - / cl

Nyanserad, kryddig smak med fatkaraktär och liten sötma. Inslag av torkade aprikoser, dadlar, arrak,
sandelträ och apelsinskal.

Trois Rivers 8 y - Martinique

26: - / cl

Kraftig fatkarakatär, ton av frukt, citrus, vanilj och kanderat socker med ett eldigt avslut.

Appleton Estate V/X - Jamaica

24: - / cl

Nyanserad smak med fatkaraktär. Inslag av pomerans, vanilj, nötter, arrak och gräs.

Appleton Estate 12 y - Jamaica

26: - / cl

Nyanserad, kryddig smak med fatkaraktär. Inslag av torkad tropisk frukt, russin, arrak, vanilj o chocklad.

Plantation Grande Reserve

26: - / cl

Fyllig rom med viss sötma, frisk och balanserad smak med inslag av arrak, vanilj och choklad.

Plantation Grenada

22: - / cl

Smak av tropiska frukter, muskot och vanilj i avslutningen.

Plantation Trinidad

22: - / cl

Fyllig lätt eldig smak med inslag av vanilj, läder, örter och arrak,.
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Whiskey
Auchentoshan 12 y

26: - / cl

Elegant, fruktig smak med fatkaraktär. Inslag av nötter, halm, päron och honung.

Dalwhinnie 15 y

26: - / cl

Matig smak med fatkaraktär och viss rökighet. Inslag av ljunghonung, gräs, nötter och apelsin.

Cragganmore 12 y

26: - / cl

Nyanserad, maltig, fruktig, aningen rökig smak med fatkaraktär. Inslag av apelsin, nötter, honung och örter.

Talisker 10 y

26: - / cl

Smakrik, påtaglig rökig whiskey med fatkaraktär. Inslag av tjärpastiller, apelsinmarmelad,
ljunghonung och mörk choklad.

Oban 14 y

26: - / cl

Elegant, balanserad, aningen rökig smak med fatkaraktär. Inslag av ljunghonung, aprikos o pomerans.

Lagavulin 16 y

30: - / cl

Komplex, maltig, påtaglig rökig smak med fatkaraktär. Inslag av pomerans, choklad, nötter, jord och tjära.

Laphroaig 10 y

24: - / cl

Nyanserad, påtagligt rökig aningen blommig smak med fatkaraktär. Inslag av ljunghonung,
tjärpastiller, jord, ostronskal och nougat.

Glenkinchie 12 y

26: - / cl

Fräsch, torr smak med inslag av citrus och blommor. Ingen rökig ton.

Mackmyra Special 03

30: - / cl

Robust och samtidigt stillsam, elegant, välbalanserad karaktär. Lång eftersmak med vaniljton och lätt rökighet

Likörer
Cointreau

20: - / cl

Söt smak med påtaglig karaktär av apelsin och citrusskal.

Di Saronno

24: - / cl

Mycket söt, simmig smak med tydlig karaktär av mandel. Inslag av nötter och örter.

Drambuie

20: - / cl

Söt, kryddig smak med inslag av ljunghonung, aprikoser, kandisocker och örter med ton av whiskey.

Kahlua

24: - / cl

Mycket söt simmig smak med tydlig karaktär av kaffe, smörkola och vanilj.

Bailys

24: - / cl

Gräddig söt smak med inslag av gräddkola, vanilj, choklad, aprikos och toner av whiskey.

Snaps
Aalborgs Jubileum
Absolut Vodka Fernet Branca
Gammeldansk
Hallands Fläder
O.P. Andersson
Svart vinbärsbrännvin
Skåne

20: - / cl
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